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1 Voorwoord 

 

 

 

In de regio Rivierenland werken de zes V&V-organisaties nauw samen binnen het programma ‘Samen 
werken voor ouderen!. De organisaties hebben samen de ambitie uitgesproken te werken aan een 
antwoord op huidige en toekomstige vraagstukken rond de kwaliteit van de zorg en de 
arbeidsmarktproblematiek in de zorg voor (kwetsbare) ouderen. Hiervoor wordt samengewerkt met 
ROC Rivor, de Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn (WZW), het Zorgkantoor VGZ en Waardigheid 
en Trots.  

Een van de grootste vraagstukken van nu en straks is het voorhanden hebben van voldoende en 
gekwalificeerde medewerkers. In de regio is gezamenlijk het actieprogramma Waard om voor te 
werken! gestart en worden acties uitgevoerd om concreet te werken aan deze opgave. De acties die 
specifiek voor de V&V regio Rivierenland zijn gestart, maken hier onderdeel van uit.  

Bij het maken van de plannen wil de regio inzicht in wat er de komende jaren op ons afkomt. 
Bijvoorbeeld wat is de ontwikkeling van het zorggebruik voor de V&V in de regio Rivierenland? Welke 
mensen van welk niveau vraagt dit precies? Zijn die er überhaupt wel in de aantallen die we nodig 
hebben? Moeten we daarvoor de zorg misschien anders organiseren en anders gaan opleiden? Wat 
is de invloed van technologie?  

Om meer zicht te krijgen op de toekomstige ontwikkelingen en gezamenlijk te bepalen hoe we 
hiermee omgaan, is op 18 februari 2020 een bijeenkomst georganiseerd over de personele 
ontwikkelingen in de V&V regio Rivierenland. De ontwikkelingen zijn gekwantificeerd en 
geprognosticeerd aan de hand van het model Zorggebruik van Prismant. Daarbij is vooral de richting 
van de ontwikkelingen van belang.  

Vervolgens is er een dialoog geweest over de implicaties en of dit mogelijk leidt tot bijstelling of 
aanvulling van de huidige plannen. De rode draden van de dialoog zijn in hoofdstuk 4 uitgewerkt en 
zijn interessant om in de verschillende werkgroepen mee te nemen.  

De werkwijze is zo ingericht dat deze gemakkelijk herhaalbaar is. Daarmee kan de regio, nu en in de 
toekomst, blijven vooruitkijken en proactief haar acties inzetten.  

 
Gerjo Goudemans, Santé Partners 
Christina van Haaften, Zorgcentra de Betuwe 
René van het Erve, Waardigheid en Trots 
Ineke Slagter, WZW 
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2 Huidige ontwikkelingen in de V&V regio Rivierenland 

Om te komen tot kwantitatieve inzichten en een prognose is gebruik gemaakt van het model 
Zorggebruik van Prismant. In figuur 1 is een vereenvoudigde versie van het model weergegeven. Dit 
model is aangepast voor de V&V en daarna verrijkt met specifieke informatie van het zorgkantoor, 
namelijk de huidige functiemix in de regio en de geprognosticeerde inzet van de kwaliteitsmiddelen 
(zoals opgenomen in de kwaliteitsplannen van de verschillende organisaties). Daarnaast is het model 
aangepast op de schaal van zorgkantoorregio Nijmegen. Daarmee heeft de regio voor het eerst zeer 
specifieke getallen over de ontwikkeling van het gebruik van zorg enerzijds en de hoeveelheid en de 
kwaliteit van mensen anderzijds. Het model maakt gebruik van de meest actuele en gevalideerde 
databases van bijvoorbeeld het CBS, AZW, Vektis, OC&W en DUO. Deze databases worden 
periodiek ge-update zodat ook in de toekomst met relatief weinig moeite een kwantitatief beeld van de 
sector kan worden gemaakt.  

Het model zorgt voor een regiobeeld met als belangrijkste functie dat de regio een scherpe dialoog 
kunnen voeren over de korte en langere termijn. In gezamenlijkheid kunnen dan keuzes worden 
gemaakt hoe met de vraagstukken om te gaan. In dit hoofdstuk geven we eerst een actueel 
regiobeeld over met name de personele aspecten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1: Model zorggebruik Prismant 
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2.1 Epidemiologische en demografische ontwikkelingen 

In figuur 2 zien we duidelijk dat de levensverwachting stijgt en dat deze stijging parallel loopt met het 
aantal mensen dat op hoge leeftijd zich gezond voelt en geen lichamelijke of geestelijke beperkingen 
heeft. Tegelijkertijd neemt het aantal mensen dat op relatief jonge leeftijd een chronische ziekte heeft 
toe.  

 

Figuur 2: Gezonde levensverwachting vanaf 1981 

 

Figuur 3 laat zien dat in Rivierenland het aantal ouderen de komende twee jaar (middellange termijn) 
gestaag op loopt. Geheel volgens verwachting. Tegelijkertijd zien we zo rond 2030 het aantal ouderen 
exponentieel stijgt (lange termijn). Het aantal vijfennegentig plussers gaat meer dan verdrievoudigen 
(!) in ruim 30 jaar, het aantal mensen tussen de vijfentachtig en vijfennegentig wordt ongeveer 2,5 
keer zo groot en het aantal mensen tussen de 80 en 84 zien we ruim verdubbelen. Het straatbeeld zal 
drastisch veranderen. 
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Figuur 3: Demografische prognose Rivierenland middellange en lange termijn 2017-2040  

2.2 Zorggebruik 

Naast dat het straatbeeld gaat veranderen zal ook het zorggebruik flink toenemen. De groei in de 
aantallen van de leeftijdsgroepen vertaalt zich ook naar het zorggebruik. 73% van de cliënten in de 
V&V is 80 jaar en ouder (figuur 4). In het totale zorggebruik nemen zorgvragen die verbonden zijn met 
een zorgzwaarte van VV 4, 5 en 6 een grote plaats in (figuur 5). Voor niveau 5 en 6 geldt dat dit zorg 
is met behandeling. De druk op de (medische) behandelcapaciteit zal flink oplopen door deze groei en 
de reeds nu relatief lage beschikbaarheid.  

Tevens is het de verwachting dat mensen langer thuis zullen wonen. Het aandeel van de extramurale 
Wlz zal toenemen. Dit stelt weer specifieke eisen aan medewerkers. Werken in een intramurale 
verpleeghuis omgeving is relatief gemakkelijker in termen van toezicht, protocollering etc.. Bij iemand 
thuiszorg verlenen stelt andere eisen aan competenties, zoals improvisatie en aanpassen aan de 
omstandigheden.  

 

Figuur 4: Zorggebruik V&V Zorgkantoor Nijmegen en Nederland per leeftijdsverdeling (Bron: CBS, 
MLZ, model zorggebruik) 
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Figuur 5: Zorggebruik V&V % per type cliënt regio Rivierenland en Nederland (Bron: CBS, MLZ, model 
zorggebruik) 

De groei in zorggebruik naar leeftijdscategorie in ZZP 4 en hoger is: 
- 34% voor de groep 65-74 jarigen 
- 115% voor de groep 75-84 jarigen 
- 172% voor de groep 85+ 

In de prognose van het zorggebruik tussen 2017 en 2040 zien we dat in de regio Rivierenland de 
zorgbehoefte ongeveer 128% groeit, terwijl de groei tussen 2017 en 2022 nog 16% is. De prognose is 
gemaakt op basis van het aantal cliënturen per ZZP.  

 

 

Figuur 6: Prognose zorggebruik regio Rivierenland in de periode 2017 – 2040 (Bron: Vektis en 
Primos) 
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2.3 Huidige formatie 

In de Zorgkantoorregio Nijmegen is de groei van het aantal werknemers de afgelopen 2 jaren 
gegroeid met 9%. In figuur 7 is zichtbaar dat de groei met name heeft plaatsgevonden bij de 
leeftijdscategorieën 30 t/m 34 jaar en 60 t/m 64 jaar.  

De formatiegegevens gaan over zowel de regio Nijmegen als regio Rivierenland. Omdat Rivierenland 
een leegloopregio is en de regio Nijmegen een grote stad heeft, zal de specifieke situatie er van de 
regio Rivierenland iets anders uit zien. Hiermee moet in de duiding rekening worden gehouden.  

 

 

Figuur 7: Leeftijdsverdeling in 2017 en 2019 Zorgkantoorregio Nijmegen (Bron: PFZW) 

Uit figuur 8 blijkt dat de leeftijdsverdeling en gemiddelde leeftijd van medewerkers in de 
zorgkantoorregio Nijmegen iets onder het gemiddelde ligt van Nederland.  

 

Figuur 8: Leeftijdsverdeling en gemiddelde leeftijd werknemers (Bron: linker grafiek PFZW en rechter 
grafiek CBS AZW) 

2.4 Instroom 

Net als in de rest van Nederland wordt in zorgkantoorregio Nijmegen binnen de branche Verpleging 
en Verzorging hard gewerkt aan de instroom. Na de dip in 2014 en 2015 loopt deze de afgelopen 
jaren weer iets op (figuur 9). De herkomst is divers.  

Uit figuur 10 blijkt dat een derde deel van de instromers komt van buiten de sector. Leerlingen en zij-
instromers worden meegeteld bij de instroomcategorie ‘buiten de sector’. De helft van de mensen die 
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instroomt heeft al een relatie met zorg en welzijn. Tussen 40 en bijna 60% van de instromers zijn 
mensen jonger dan 25 jaar. Dit zullen waarschijnlijk veelal de schoolverlaters zijn (figuur 11). De 
volgende paragraaf laat zien dat er een vergelijkbaar patroon is van instroom en uitstroom binnen 
deze groep. Relatief veel jonge mensen stromen weer uit. We zien eind 2018 een stijging in de 
leeftijdsgroep 45 t/m 54. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt door zij-instromers.   

 

Figuur 9: Instroom Nederland versus Zorgkantoorregio Nijmegen (Bron: PFZW) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 10: Herkomst instroom Zorgkantoorregio Nijmegen eerste kwartaal 2019 (Bron: PFZW) 
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Figuur 11: Instroom naar leeftijdscategorie Zorgkantoor Nijmegen (Bron: PFZW) 

 

Voor wat betreft de acties die gericht zijn op instroom in de sector op het MBO-niveau zijn de cijfers op 
dit moment bemoedigend (figuur 12). Daarbij tekent ROC Rivor aan dat ze rekening houden met een 
afname aan leerlingen i.v.m. de ontgroening van de regio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 12: Instroom BOL en BBL leerlingen in Zuid-West Gelderland 

2.5 Uitstroom 

De uitstroom is een belangrijke factor. De uitstroom uit de Zorgkantoorregio Nijmegen verloopt 
nagenoeg gelijk op met die in de rest van Nederland (figuur 13 grafiek 1). Tussen de 50% en 60% van 
de mensen die uitstromen gaan buiten de sector werken (figuur 13 grafiek 2). We zien hierbij een 
toename sinds 2018. De inschatting is dat dit percentage iets wordt vertekend door mensen die als 
ZZP’er zijn gaan werken. De trend is echter duidelijk.  

Figuur 14 laat zien dat de uitstroom van de leeftijd onder de 25 jaar heel erg fors is ten opzichte van 
de andere leeftijdscategorieën. In de regio verwacht men een verdere leegloop en een afname van 
het aantal jongeren. Het vasthouden van jongere werknemers lijkt daarom een belangrijk 
aandachtspunt te zijn.  



 

11 

 

 

 

Figuur 13: Uitstroom Nederland versus Zorgkantoorregio Nijmegen (grafiek 1) en Bestemming na 
uitstroom (grafiek 2) Bron: PFZW 

 

Figuur 14: Uitstroom per leeftijdsgroep Zorgkantoorregio Nijmegen (Bron: PFZW) 

Interessant is de netto-verhouding tussen instroom en uitstroom. Deze is over de afgelopen jaren 
positief (figuur 15). We zien een toenemend positief saldo.  

 

Figuur 15: Saldo in- en uitstroom Zorgkantoorregio Nijmegen (Bron: PFZW) 
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3 Prognose instroombehoefte 2022 en eerste scenario’s 

3.1 Prognose instroombehoefte 

De organisaties in Rivierenland hebben in hun kwaliteitsplannen hun functiemix in 2017 en hun 
beoogde functiemix in 2021 aangegeven. In tabel 16 is te zien dat men een groter aandeel  
werknemers op niveau 1 en 5/6 beoogd, en een kleiner aandeel op niveau 3 en 4 (figuur 16). 

 

Figuur 16: Verwachte functiemix 2021 regio Rivierenland (Bron: Zorgkantoor Nijmegen op basis van 
de kwaliteitsplannen organisaties in de subregio Rivierenland) 

Op basis van het model zorggebruik is er een prognose gemaakt voor 2022 (de middellange termijn) 
(figuur 17), waarbij de functiemix uit  2017 is gehandhaafd (zoals deze door de organisaties is 
opgegeven in hun kwaliteitsplannen).  Dat er extra geld beschikbaar is, is wel meegenomen in deze 
prognose. Hieruit blijkt wanneer deze functiemix wordt gecontinueerd er vooral een tekort is aan 
helpenden van kwalificatieniveau 2 en verzorgenden niveau 3. Het geraamde tekort in 2022 is in deze 
prognose 380 personen.  

 

Figuur 17: Arbeidsmarktprognose 2022 regio Rivierenland bij gelijkblijvende functiemix 

Wanneer de beoogde functiemix voor 2022 wordt gebruikt voor de prognose (op basis van de 
aangeleverde kwaliteitsplannen van de V&V-organisaties bij het Zorgkantoor, zie tabel 16), zien we 
geraamd tekort in 2022 van 318 personen1 (figuur 18). Het zwaartepunt van de tekorten ligt nu echter 
bij andere beroepsgroepen, namelijk bij de helpenden en de zorghulpen in plaats van de helpenden 

 

1 De deeltijdfactor per kwalificatie is hierin meegenomen. De deeltijdfactor van bv een verpleegkundige is anders 
dan helpende. Deze deeltijdfactor is een gemiddelde voor die kwalificatie volgens AZW.  
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en verzorgenden. Dat heeft er mee te maken dat men voor 2022 een groter aandeel zorghulpen 
voorziet t.o.v. 2017, en een kleiner aandeel verzorgenden. 

 

Figuur 18: Arbeidsmarktprognose 2022 regio Rivierenland op basis van de aangeleverde 
kwaliteitsplannen 

3.2 Eerste uitwerking van scenario’s voor de aanpak tekorten 

Aan de hand van de prognose zoals verbeeld in figuren 17 en 18 zijn er vooraf enkele scenario’s 
uitgewerkt waarmee de regio haar kwantitatieve opgave kan verkleinen. Hiermee krijgt de regio zicht 
aan welke “knoppen” zij kan draaien en welk effect dit heeft op de opgave. Het betreft de volgende 
scenario’s: 

• Uitstroom sector verminderen (-10%) 

• Deeltijdfactor verhogen (+2 uur) 

• Verzuim verminderen (-1%) 

• Instroom opleidingen verlagen (-10%) 

• Instroom opleidingen verhogen (+10%) 

• Opleidingsrendement verhogen (+10%) 

• Aanpassen functiemix: meer helpenden (+10%) en naar rato (50/50) minder zorghulpen en 
verzorgenden 

In figuur 19 wordt weergegeven wat de uitkomsten zijn van de scenario’s. 

 

Figuur 19 Overzicht effecten op de tekorten van een aantal maatregelen regio Rivierenland 

Daarnaast zijn er nog andere knoppen waaraan de regio kan draaien. Bijvoorbeeld: 

• De functiemix op andere wijze aanpassen 

• Omscholen 

• Inzet technologie 

• Uitstroompreventie 

• Taakherschikking 
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4 Dialoog over de toekomst 

Aan de hand van de inzichten zoals gepresenteerd in hoofdstukken 1 t/m 3 is een dialoog gevoerd. De 
groepen hebben de volgende vragen meegekregen: 

• Welke eerste inzichten geven deze cijfers je? 

• Welke regionale ontwikkelingen denk je dat deze trends zullen beïnvloeden? Denk hierbij aan 
factoren als extramuralisering (VPT en MPT), toename complexiteit, leegloop 
dorpen/platteland etc. 

• Bij ongewijzigd beleid zal het werk ongeveer verdubbelen. Dit terwijl we het nu al moeilijk voor 
elkaar krijgen. Wat zouden we fundamenteel anders moeten doen? 

• Welke vervolg maatregelen hebben prioriteit? 

• Hoe deze te realiseren op middellange en lange termijn? 

4.1 Overwegingen bij de gepresenteerde personele ontwikkelingen en 
scenario’s 

De trend is duidelijk. In de regio is men wel verbaasd over de verhouding en aantallen van 
functieniveaus. Je ziet nu in de prognoses terug waarvoor afgelopen periode is gekozen, namelijk 
inzetten op veel woonhulpen en welzijnsmedewerkers. Mogelijk is in de prognose de toename van 
tekorten in helpende niveau 2 ontstaan vanuit de aangeleverde kwaliteitsplannen van de organisaties. 
Daarin is rekening gehouden met meer inzet op niveau 2 omdat er al een groot tekort aan niveau 3 en 
4 is. De verwachting is dat het tekort vanaf niveau 3 hoger zou zijn en er worden mogelijkheden 
gezien om deze medewerkers meer bevoegdheden en een regiefunctie te geven.  

Het is interessant om na te denken over de ouderenzorg in 2040. Welke inschatting maken we 
hoeveel bewoners dan nog in een verpleeghuis zitten of op een andere manier hun zorg ontvangen?  

De prognoses over de uitstroom geven mogelijk een vertekend beeld, aangezien er een groep 
medewerkers is die na uitdiensttreding dezelfde werkzaamheden gaat verrichten op freelancebasis. In 
hoeverre vullen ZZP’ers nu al een gat op voor functies op niveau 3, 4 en 5. Aangezien deze groep niet 
meer valt onder het pensioenfonds lijkt het of de groep uitstroomt naar een andere sector. De 
pensioenuitstroom is ca 1,5 tot 2% per jaar. Dit neemt in verband met de vergrijzing de komende jaren 
toe. Prismant heeft na de dialoogsessie nagegaan of er gegevens zijn welk deel van de uitstroom als 
ZZP’er aan de slag gaat. Dit is helaas niet te achterhalen.   

In totaal laten de prognoses zien dat er veel op de branche en de regio afkomt in de toekomst. In de 
kwaliteitskaders liggen de accenten op welzijn en persoonsgerichte zorg. De stabilisatie van de 
ontgroening moet nog worden onderzocht. Dit is van belang voor de toekomst: hoe komen wij aan 
voldoende professionals als in de regio het aantal jongeren afneemt? Welk potentieel aan jongeren 
die nu op het Voortgezet Onderwijs zitten kunnen we aanspreken? Tijdens de dialoog twijfelt 1 groep 
aan de leegloop in de regio. Jongeren komen rond hun dertigste weer terug naar de regio in onder 
andere de dorpen waar veel nieuwbouw is.  

De nieuwe Wet Arbeidsmarkt in balans (WAB) heeft invloed op de keuze van medewerkers om hun 
contract uit te breiden. In het beïnvloeden van de deeltijdfactor zit potentieel om de tekorten te 
beïnvloeden. Medewerkers hebben sterke behoefte om eigen regie te hebben over hun werk.  

4.2 Rode draden uit de dialoogsessie 

Omdat in de toekomst veel meer zorg geleverd moet worden met minder mensen is in de dialoog 
vooral nagedacht over andere oplossingen dan de huidige manier van inzet van personeel en 
organiseren van de zorg. Hieronder worden de besproken oplossingsrichtingen beschreven.  

Anders organiseren van het werk en anders omgaan met formele en informele zorg 

De (zorg)activiteiten kunnen in overleg met cliënten anders worden aangeboden. Door de zorg vraag- 
en persoonsgericht te organiseren kan een andere (taak)verdeling van zorg over de dag, met mogelijk 
minder piekmomenten, ontstaan. Het anders organiseren van de zorg vraagt een verandering bij de 
professional. In plaats van de zorg over te nemen, de regie bij de cliënt en familie laten en alleen doen 
wat nodig is. Door als formele zorg in samenspraak met de informele zorg de taken te verdelen, 
ontstaat een taakverschuiving. De regiefunctie kan worden opgepakt door de professional.  
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Aandachtspunten bij taakgericht organiseren met inzet van formele en informele zorg: 

- De triagefunctie: wie signaleert en hoe komen deze signalen op een goede manier bij elkaar, 
waardoor in zorgwekkende situaties op de juiste manier wordt gehandeld.  

- Verschuiving van bevoegdheden en daarbij behorende bekwaamheden. 
- Functiedifferentiatie: hoe zouden we met elkaar de taken verdelen wanneer we niet in functies 

denken? 
- Kanteling maken bij formele en informele zorg naar organiseren rondom de cliënt en zijn/haar 

netwerk.  

Anders omgaan met formele en informele zorg en met verantwoordelijkheden 

Verwondering wordt uitgesproken over alle taken die in de thuissituatie door mantelzorgers wél 
uitgevoerd mogen worden. Op het moment dat een cliënt binnen de muren van het verpleeghuis komt 
is dit niet meer mogelijk en wordt van alles overgenomen. Waarom dit verschil tussen Wmo en Wlz? 
Wat kunnen we deprofessionaliseren? Moeten steunkousen worden aangetrokken door een 
professional of kan dat ook door informele zorg? Laten we een mantelzorger intramuraal net zo laten 
helpen als ze in de thuissituatie deden en daarmee het cliëntsysteem en het sociale netwerk in tact 
laten. Dit vraagt om denken vanuit de cliënt/bewoner en niet vanuit (onze) systemen.  

Anders omgaan met verantwoordelijkheden en bevoegdheden 

Mensen zonder een (zorg)opleiding kunnen veel betekenen in de zorg. Ook mensen zonder 
zorgachtergrond kunnen worden ingezet. Dit vraagt het loslaten van strikte regels die we soms zelf 
hebben bedacht en geen eis zijn vanuit bijvoorbeeld de Inspectie.  

Andere invalshoek is meer uitgaan van de behoeften van medewerkers. Hoe leggen we de regie en 
het nemen van verantwoordelijkheden meer bij medewerkers. 

Anders en in samenwerking organiseren van de zorg 

Wanneer meerdere afdelingen of organisaties gebruik maken van dezelfde professionals kunnen 
grotere contracten worden aangeboden. Bijvoorbeeld samenwerken met oproep- en nachtdiensten.  

Ziekenhuizen ‘onthuizen’, waardoor verpleegkundigen vanuit het ziekenhuis in de wijk aan het werk 
gaan en meer gaan samenwerken met partners in het sociaal domein.   

Anders opleiden en een warm welkom voor leerlingen 

Uitgangspunten bij anders opleiden: alleen doen wat nodig is en het denken in niveaus en de huidige 
manier van denken in functiewaardering loslaten. Ad hoc scholen op de momenten waarop dit nodig is 
en meer werken met deelcertificaten.  

De leerlingen die bij de organisaties komen werken willen we behouden door een ‘warm welkom’. 
Hierin zit een quick win! Daarvoor is het nodig dat afdelingen zich hiervan bewust zijn.  

Er worden zorgen uitgesproken over het te weinig opleiden van niveau 3. De vraag wordt opgeroepen 
hoe we meer medewerkers op dit niveau kunnen opleiden en deze medewerkers in hun kracht kunnen 
zetten.  

Anders wonen en anders benutten van ‘bedden’ 

Door meer logeerbedden vrij te maken kunnen mantelzorgers worden geholpen. Meer mensen 
kunnen vanuit de thuissituatie voor kortere tijd worden opgenomen. Het vraagt meer planning en de 
organisatie loopt meer risico op leegstand. Er is ook een ethisch dilemma: laat je mensen die op de 
wachtlijst staan wachten, terwijl een logeerbed vrij is? Vanuit het Zorgkantoor wordt het inzetten van 
logeerbedden ondersteund.  

De betekenis van beschut wonen als deeloplossing is aan de orde geweest, daar voor wordt gekeken 
naar het voorbeeld van Focuswoningen. Bijvoorbeeld kassières van Albert Heijn kunnen een 
signaleringsrol spelen voor kwetsbare ouderen. Samen met de wijk, het ziekenhuis, sociaal domein en 
de gemeenten kan naar mogelijkheden worden gekeken.  

Verminderen administratieve lasten 

In het verminderen van administratieve lasten worden kansen gezien. Voorstel is om uit te werken wat 
het oplevert als bijvoorbeeld elke medewerker 2 uur minder administratieve werkzaamheden doet. In 
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de provincie Groningen is de vermindering van administratieve lasten al uitgewerkt in drie scenario’s 
(licht, gemiddeld en maximaal) en dat maakt duidelijk dat hiermee de tekorten sterk verminderen.  

Meer inzet van technologie 

Tijdens de dialoog is de invloed van technologie kort aangestipt en de vraag opgeroepen welke 
invloed technologie heeft op het inzetten van personeel. Dit wordt in ieder geval gezien bij 
welzijnsactiviteiten. Conclusie is dat in de toekomst de slag moet worden gemaakt naar meer inzetten 
van technologie. Dit vraagt focus hierop.  

Ook bij het roosteren kan de regie meer bij medewerkers worden gelegd.  


